
Pikakäyttöohje
NeoICU (NeoGiraffe) / NeoIW

HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

ELVYTYSTILANTEESSA: 
Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja 

aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.

Valmiustila-näppäintä painamalla laite käynnistyy. Säätölaite tarkistaa ensin 
kaikkien toimintojen tilan. Tarkistuksen jälkeen on 15 minuuttia aikaa valita 
oikea painoluokka. Painamalla näppäintä uudestaan laite sammuu huolimat-
ta käynnissä olevasta toiminnosta.  

Näppäimistön lukitus ja avaus. Painamalla näppäintä kolme (3) sekuntia 
yhtäjaksoisesti voidaan laitteen näppäimistö lukita tarvittaessa. Paina-
malla yhtäjaksoisesti uudelleen kolme (3) sekuntia, lukitus purkautuu. 

Informaatiosignaalin kuittaustoiminnolla sammutetaan laitteen infor-
maatiosignaalit. Äänisignaali kuittautuu yhdellä painalluksella ja visu-
aaliset signaalit kolmen (3) sekunnin yhtäjaksoisella painalluksella. Tu-
tustu erilaisiin vikatilanteisiin käyttöohjeessa. Pikakäyttöohjeen toisella 
puolella on esimerkki vianetsinnästä. 

Valitse painoluokka 0-3 kg potilaalle, joka painaa 0-3 kg. Anna laitteen 
säätyä painoluokkaan 0-3 kg ennen potilaan asettamista patjalle. Huom! Jos 
painoluokkaa ei valita 15 minuutin kuluessa, säätölaite antaa informaatio-
signaalin.

Valitse painoluokka 3-6 kg potilaalle, joka painaa 3-6 kg. Anna laitteen 
säätyä painoluokkaan 3-6 kg ennen potilaan asettamista patjalle. Huom! Jos 
painoluokkaa ei valita 15 minuutin kuluessa, säätölaite antaa informaatio-
signaalin.

Ledit vasemmalta oikealle: virtajohto kytketty, akkukäyttö, Blue-
tooth-yhteys.
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HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

Esimerkki vianetsinnästä – Vuoto letkustossa tai kennostossa

1. Säätölaite antaa äänisignaalin ja näyttöön tulee oheinen   
 teksti. LED-valot palavat jonkin säätöalueen (osoitettu let- 
 kuja vastaavilla väreillä) osalta oranssin sävyisinä.  

2. Tarkista ensin onko säätölaitteeseen kytkeytyvä Sixtube-lii- 
 tin lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitetyt letkut kiin- 
 nikkeissään.

3. Avaa letkusukka ja tarkista ovatko kennoston ja säätölait- 
 teen väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien  
 vastaavuus (esimerkiksi musta mustaan). 

4. Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asi- 
 anmukaisesti. Tarpeen tullen katso käyttöohjeesta lisätieto- 
 ja. Sulje tämän jälkeen letkusukka. 

5. Kuittaa informaatiosignaali painamalla informaatiosignaalin 
 kuittauspainiketta yhtäjaksoisesti kolmen (3) sekunnin ajan. 
 Seuraa, että patjajärjestelmä säätyy valittuun toimintoon 
 onnistuneesti. 

Mikäli informaatiosignaali tämän jälkeen uusiutuu, ota yhteys Carital®-huoltoon.

Arkisin klo 8.30-15.30, puh. 0306 40 40 45
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Tarkista ilmaletkut; 
katso irrotettava 

pikaohje
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